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365. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING.*) 

De vier gemeenten Ravenstein, Huisseling en Neerloon, 
Deursen en Dennenburg en Dieden, Denien en Langel in het 
noordoosten van Noordhrabant aan de Maas ter weerszijden 
van den spoorweg 's Hertogenboseh—Numegen, vormen samen 
een natuurlijk geheel van zeven zeer kleine dorpen met liet 
oude stadje Ravenstein als middelpunt. 

Het stationsemplacement en de spoorbrug over de Maas ter 
plaatse behooren geografisch tot Ravenstein, ofschoon zij ad-
ministratief ressorteeren respectievelijk onder Deursen ca . en 
onder Dieden ca . Bemoeiingen van gemecnterechtelijken aard 
met deze objecten komen aldus grootendeels voor rekening 
van Ravenstein, dat door zijn stedelijk karakter voor deze taak 
geoutilleerd is boven de aangrenzende landelijke gemeenten. 
Als centrumgemeente draagt Ravenstein bovendien ten behoeve 
van de omliggende dorpen, lasten ter zake van brandweer en 
politiezorg, waarin het slechts door de beoogde samenvoeging 
vergoeding vinden kan. 

Ravenstein is een der kleinste gemeenten des lands. wat 
oppervlakte betreft, n.1. slechts 24 H.A., terwijl Huisseling ca. 
784 H.A., Deursen ca. 561 H.A. en Dieden ca. 844 H.A. 
omvat, zoodat de vereenlgde gemeente 2213 H.A. groot zal 
zijn. De vier gemeenten hadden op 1 Januari 1922 samen 
2376 Inwoners, n.1. Ravenstein 926, Huisseling ca. 601, Deur-
sen c. a. 394 en Dieden ca. 455. Aard on opvatting der inge-
zetenen zijn zoo goed als gelijk. 

In verband met het voormelde verdient samenvoeging van 
deze vier kleine gemeenten alleszins aanbeveling ter wille van 
vereenvoudiging van bestuur en administratie en de daardoor 
te verkrijgen bezuiniging; alleen aan jaarwedden van burge-

*) De b\] deze Memorie van Toelichting overgelegde stukken zijn 
nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 

meesters secretarissen, ontvangers, wethouders en ambtenaren 
van den burgerlijken stand zal meer dan f 10 000 kunnen 
worden bespaard. Bovendien zal de vereenigde gemeente beter 
de economische en sociale belangen der ingezetenen kunnen 
verzorgen. 

De Gemeenteraden en de Commissiën uit de ingezetenen 
verklaarden zich vóór de samenvoeging behalve die van 
Deursen c. a. wegens het laag belastingpercentage in die ge-
meente. Deswege achtte de Raad dier gemeente samenvoeging 
niet zoo zeer gewenscht. Intusschen gaf die Raad tevens het 
verlangen te kennen, dat het dorp Overlangel der gemeente 
Herpen mede in de vereeniging worde betrokken; daarvoor 
bestaan echter geen gegronde redenen. De Commissie te 
Deursen c a. vreesde ook, dat na vereeniging de belangen 
der ingezetenen minder goed zouden worden behartigd; die 
vrees moet ongegrond worden geacht, wijl in de vereenigde 
gemeente de dorpen verreweg de meerderheid zullen hebben 
boven het stadje Ravenstein blijkens vorenstaande opgave van 
de bevolking. 

In de Commissies uit de ingezetenen te Deursen c. a. en 
te Dieden c a. werd de wensch geuit, dat de financiën van 
elk dier gemeenten bij vereeniging afzonderlijk zouden worden 
beheerd. Met Gedeputeerde Staten zijn ondergeteekenden van 
oordeel, dat bij behoud of invoering van een afzonderlijke 
huishouding voor één of meer deelen der vereenigde gemeente, 
van de beoogde vereenvoudiging in de administratie weinig 
zou terecht komen. Bovendien bestaan daarvoor in het onder-
liavige geval geen klemmende redenen en zou tinancieele 
scheiding onbillijk zijn tegenover de ingezetenen van Ravenstein, 
welke gemeente zich thans onverplicht uitgaven ten behoeve 
van de omliggende dorpen getroost. 

Artikel 4 heeft — wegens het tijdstip van ingang der 
samenvoeging op 1 Mei 1923 — overeenkomstige strekking 
als artikel 5 der wet van 29 April 1921 {Staatsblad n°. 693) 
tot vereeniging van de gemeenten Geldrop en Zesgehuchten. 

Overigens stemt het^wetsontwerp overeen met de laatstelijk 
tot stand gekomen wetten van dezen aard, zoodat de artikelen 
verder geen toelichting behoeven. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw. 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister run Financiën, 
DE GEER. 
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